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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. посочва, че там, където еднаквото третиране на мъжете и жените на пазара на труда 
е постигнато, то е доказало положителното си влияние върху социално-
икономическото развитие на дадена страна и поради това не трябва да се прибягва 
до отказ от политиката на равнопоставеност на половете по време на криза, но че 
въпреки заявената воля държавите-членки и Комисията до момента не успяват да 
бъдат последователни при създаването на равни условия;

2. подчертава, че разширяването на услугите за гледане деца и предоставянето на 
професионален статут на полагането на грижи за възрастни хора по домовете е 
важна крачка към съвместяването на професионалния и семейния живот;

3. счита, че с оглед на демографските промени съществува необходимост от 
активиране на потенциала на жените, за де се предприемат мерки срещу 
нарастващия недостиг на квалифициран персонал;

4. приветства факта, че междувременно почти навсякъде жените като цяло завършват 
по-висока степен на образование от мъжете, но изразява съжаление, че това не е 
довело до намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените, което 
допринася за по-високия риск от бедност при жените;

5. призовава държавите-членки да полагат повече усилия още в училище да събудят 
интерес у момчетата и момичетата към целия спектър от професионални дейности, 
за да предотвратят съществуването на трудови пазари, разделени на полов принцип, 
и да противодействат на явлението жените често да са представени в по-лошо 
платените професии;

6. призовава Комисията да подкрепи държавите-членки при осигуряването на по-
добри професионални перспективи на мигрантите, съответно при повишаването на 
шансовете им за самостоятелен живот, като бъде подобрен достъпът им до 
образование и професионално обучение;

7. призовава Комисията, Съвета и Европейския парламент да следват критериите за 
бюджетиране, съобразено с фактора „пол“, при изготвянето на бюджетите.


